
25/11/2011

 Highlands 40 yrs.

40,20%

€ 125,00

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Door zeer strenge eisen die aan het gehele proces gesteld worden is men er zeker van dat de van oorsprong 

ongeëvenaarde kwaliteitseisen die bij Duncan Taylor hoog in het vaandel staan, gewaarborgd blijven. De vaten 

worden zeer streng gecontrôleerd en hebben uitsluitend gerijpt in hun natuurlijke omgeving op de distilleerderijen 

waar ze gedistilleerd zijn.

De afdronk is zeer lang en stevig met volle aroma’s van fruit, honing, koriander en hoestsiroop met een 

klein bittertje.       Een uitzonderlijk goede whisky.

Deze eerste batch van Black Bull 40 years old bevat whisky’s variërend van 40 tot 44 jaar 

oud uit de volgende distilleerderijen: Bunnahabhain, Glenfarclas, Glenlivet, 

Glenburgie, Highland Park, Miltonduff, Springbank, Tamdhu en Invergordon.

Duncan Taylor van oorsprong gevestigd in Glasgow was vanouds een handelshuis en 

makelaar in de Schotse whiskyhandel. Door volgens oude traditie uitsluitend de beste 

vaten van de whisky distilleerderijen te kopen, heeft Duncan Taylor nu een prachtige en 

authentieke voorraad vaten met de beste maltwhisky's van de mooiste distilleerderijen 

van Schotland opgebouwd.

Black Bull 40 year old, het vlaggenschip van de Black Bull serie, is een superieure mix van 

de beste single malt en single grain whisky’s die van Schotlands beste distilleerderijen 

beschikbaar zijn. 

Een uitzonderlijk goede whisky, 90% single malt en 10% grain, gebotteld op vat sterkte 

en niet gekleurd.

goud.

zoet met aroma’s van grapefruit, vanille, appels en ook duidelijke peatiness tonen, as en zelfs een beetje 

mint. 

mild, sappige fruit aroma’s met lichte toon van eikenhout en aroma’s van de kust, rozijnen en kaneel, 

vanille, vers gemaaid gras en een vage hint van anijs. 

De Duncan Taylor & Company besloot na de verhuizing van het hoofdkwartier van de Company naar het 

Noordoosten van Schotland - dichtbij de Speyside, Schotlands grootse whisky producerende gebied - om ook 

zelfstandig de produktie en marketing van hun eigen merken in handen te nemen en te stoppen met de 

bemiddeling (makelaarderij) van de verkoop van whisky vaten tussen de distilleerderijen en de Independent 

bottlers.

De Company beschikt tegenwoordig over een zeer gerespecteerde design en marketing afdeling en heeft de 

volledige controle over het productie proces, vanaf de selectie van de vaten met de whisky tot aan het ontwerp van 

het etiket, verpakking en botteling. 

Black Bull 40 yo
Blended whisky

Duncan Taylor


